
Λευκάδα, 27.01.2021

Προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποίηση: 
1. Δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο Καλό
2. Πρόεδρο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας κ. Σπύρο Καρβούνη

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Στο  εκτάσεως  8371,09  τ.μ.  παραθαλάσσιο  ακίνητο  του  Κάστρου,  που
περιλαμβάνει  τα  κτίσματα  του  τουριστικού  περιπτέρου  και  των  παρακείμενων
καμπινών, σχεδιάζεται μεταξύ των άλλων σύμφωνα με την μετά από ερώτησή μου
πρόσφατη  ενημέρωση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου,  η  λειτουργία  Υπηρεσιών
Ύπνου, (με την ανακατασκευή στην ουσία των καμπινών και τη μετατροπή τους σε 7
παραθαλάσσιες Καμπάνες).

Η  πρόθεση  του  επενδυτή  να  αναπτύξει  Υπηρεσίες  Ύπνου,  δηλαδή
καταλύματα  διανυκτέρευσης είτε  ως ξενοδοχείο  είτε  διαφορετικά,  άφησε άφωνους
τους ανυποψίαστους και απληροφόρητους επί των εξελίξεων  πολίτες της Λευκάδας. 

Επιπρόσθετα  λοιπόν  προς  τις  ανησυχίες  που  σας  γνωστοποίησα,  με  την
κοινοποίηση προς το Συμβούλιό σας σχετικής επιστολής μου προς το Δήμαρχο και
τον  Πρόεδρο  του  Λιμενικού  Ταμείου,  αισθάνομαι  την  ιδιαίτερη  ανάγκη
απευθυνόμενος πλέον κατευθείαν στο Συμβούλιό σας, να σας καταθέσω την πλήρη
αντίθεσή μας σε μια τέτοια προοπτική.

Το  ενδεχόμενο  αναπτύξεως  Υπηρεσιών  Ύπνου  στο  συγκεκριμένο
ακίνητο,  σε  συνδυασμό  με  τις  προοπτικές  που  ανοίγονται  από  την
«αξιοποίηση» άλλων παρακείμενων κτισμάτων όπως κατά το παρελθόν έχει
λεχθεί,  αλλάζει  το χαρακτήρα και  τη φυσιογνωμία της περιοχής και  έρχεται
πιστεύω σε αντίθεση με την αντίληψη που μας διακατέχει ως Λευκαδίτες, περί
ήπιας ανάπτυξης και σεβασμού προς την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Είναι προφανές ότι δε μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι στα ενδεχόμενα που
αναφέρω.  Προσδοκούμε από σας, αλλά και από κάθε συναρμόδιο φορέα, να
προασπίσετε με τις αποφάσεις σας το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία που
πρέπει να έχουν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά εγχειρήματα στην πόλη μας
και κατ’ επέκταση στο νησί μας. 

Επιθυμούμε η ανάπτυξη στην περιοχή μας να συντελείται με σεβασμό προς το
περιβάλλον, τις παραδόσεις και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να μη γίνεται βορά
στις  μυλόπετρες  που  συνθλίβουν τις  όποιες  προσπάθειες,  για ένα επόμενο βήμα
μικρής έστω ανάτασης αλλά ουσιαστικής αναζωογόνησης.

Με εκτίμηση

Θοδωρής Σολδάτος


